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Domingo, 13 de maio de 2018 
Ascensão do Senhor  

 “Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.” {Salmo 1.6} 

───────────────────────── LITURGIA ──────────────────────── 
 

 

 

ADORAÇÃO 

Prelúdio  
Coro MW “Cristo, Senhor” 
 

Senhor, tão certo como o céu é sem limites, 
Nós nos apresentamos  
como criaturas limitadas diante de Ti; 
Senhor, tão certo como as estrelas brilham 
neste céu sem fim, 
Nós nos inclinamos para confessar-te nossos ‘limites’; 
Deus, Mãe de Ternura que tudo perdoa, 
aproxima-te de nós, estende-nos tua mão, 
conduz-nos pelos caminhos do amor, 
da paz, da mansidão, da justiça; 
faz-nos solidários, compreensivos e fiéis; 
estende-nos teu céu infinito 
para que nossa finitude se transforme  
em luz eterna para a vida, 
Pois, sem Ti, Senhor, nada somos e nada seremos. 
Amém! 

{adaptado de Alexandre Filordi} 
 

Canto: HE 129 “Glória à Trindade” 
 
 CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 1 {pg. 743}  
Solo/Coro MW “Se meu povo orar” 
Momentos de silêncio  
 

Esperança é crer na aventura do amor, 
jogar nos homens, pular no escuro, 
confiando em Deus. 
Que importa que eu seja uma choupana, 
se mora em meu barraco a Santíssima Trindade? 
Os homens gastam-se tanto em palavras que 
não conseguem entender o silêncio de Deus. 

{Dom Helder Câmara} 
 

Canto: HE 81 “Amparo divino” (manhã)  
Momentos de Louvor: (noite) 

Cancioneiro 18 “Logo de manhã” 
Cancioneiro 97 “É bastante para mim a Tua graça” 

PROCLAMAÇÃO 
 

Leituras Bíblicas:  João 17.1a,6-19 {pg. 1417};  
                                Atos 1.15-17, 21-26 {pg. 1425};  
 I João 5.9-13 {pg. 1618}. 
Mensagem 
Coro MW “Consumado está” 
 

COMUNHÃO 

Convite à mesa 

Materno Deus, 
buscamos abrigo em tua casa, 

buscamos sustento em tua mesa, 
buscamos refúgio em teus braços. 

Materno Deus,  
nós amamos porque  

nos deste teu amor primeiro: 
amor eterno,  

amor materno,  
amor inteiro. 

{Luiz Carlos Ramos} 
 
Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 48 “Cio da terra” 

       Cancioneiro 42 “Amor por mim” 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Nós não podemos fazer nenhuma grande coisa 
só coisas pequenas com grande amor. 

{Madre Teresa de Calcutá} 
 
Canto: HE 82 “Invocação” 
Recolhimento dos dízimos e ofertas 

 
Tudo vem de Ti Senhor  

e do que é Teu To damos. Amém. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Benção Final e Tríplice Amém  
 

 


